
إعالن عن طلب التعبير عن االهتمام
بشأن المشاركة في عملية بيع المنتجات الصناعة التقليدية

 في العديد من مراكز التسوق خالل شهر نونبر 2021

يف إطــار الجهــود لدعــم تســويق منتجــات الصناعــة التقليديــة املغربيــة، أطلقــت وزارة الســياحة والصناعــة التقليديــة واالقتصاد 

ــاون،  ــة التع ــب تنمي ــع مجموعــة ARADEI CAPITAL ومكت ــع بشــراكة م ــي ومؤسســة دار الصان االجتماعــي والتضامن

إعالنــا إلبــداء االهتمــام للمشــاركة يف املوجــة الثانيــة لعمليــة تســويق منتجــات الصناعــة التقليديــة املغربيــة يف عــدة مراكــز 

. ARADEI CAPITAL تجاريــة تابعــة ملجموعــة

ــة شــهر نونــر 2021 وتفتــح يف وجــه الفاعلــن بقطــاع الصناعــة التقليديــة )املقــاوالت والصنــاع  وتقــام هــذه التظاهــرة طيل

ــج وتســويق منتوجاتهــم. باثنــي عشــر )12(  ــات، واملقاولــن الذاتيــن( وتهــدف إىل منحهــم فرصــة للرتوي ــرادى، والتعاوني الف

ــدار البيضــاء ومراكــش وفــاس ومكنــاس وطنجــة وأكاديــر والجديــدة  ــاط وال ــا موزعــة عــر املــدن التاليــة: الرب مركــزا تجاري

وآســفي وتمــارة.

ــئ اســتمارة الرتشــيح عــر  ــة، الراغبــن يف املشــاركة مل ــى الفاعلــن العاملــن يف قطــاع الصناعــة التقليدي ــه، يتعــن عل وعلي

الرابــط التالــي :   

مرفق وجوبا بالوثائق التالية:

نســخة مــن الســجل التجــاري أو بطاقــة الصانــع أو نســخة التســجيل يف الســجل التعاونيــات أو بطاقــة املقــاول 	 

الذاتــي 

قائمة مفصلة للمنتجات املراد تسويقها مع صورها، وأوصافها، وأسعارها، وكمياتها.	 

يجب تقديم الطلبات، من خالل الرابط املذكور أعاله قبل تاريخ 27 أكتوبر 2021 على الساعة الرابعة مساءا

ســيتم اختيــار املســتفيدين مــن قبــل لجنــة معينــة لهــذا الغــرض علــى أســاس جــودة املنتــوج ومبيعاتــه املحتملــة وســيتم 

إيــالء اهتمــام خــاص للمنتوجــات الحاصلــة علــى الشــارة و شــهادات التصديــق

ــف األخــرى  ــع التكالي ــى جمي ــرض املنتوجــات. وتبق ــاؤه كشــك باملجــان لع ــم انتق ــارض ت ســيتم وضــع رهــن إشــارة كل ع

ــه. ــى عاتق ــخ( عل ــة إل ــع، اإلقام ــل البضائ )تامــن الشــخصي ضــد الحــوادث، نق

 وللمزيــد مــن املعلومــات، يرجــى االتصــال باملديريــات الجهويــة واإلقليميــة التابعــة لقطــاع الصناعــة التقليديــة، املديريــات 

.)maisonartisan@mda.gov.ma( ــع ــة دار الصان ــاون أو مؤسس ــة التع ــب تنمي ــة ملكت الجهوي

وزارة السياحة والصناعة التقليدية
واالقتصاد االجتماعي والتضامين

مؤسسة دار الصانع

املغربية اململكة 

https://mda.gov.ma/inscription_exposant/




